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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY LIPNO ZA 2011r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na terenie Gminy Lipno
zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:
 Gmina Lipno
Na terenie Gminy Lipno liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień
31.12.2010r. wynosiła 11433 osób z czego korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno - 7130 osoby i wodociąg publiczny
Jastrzębie, gm. Lipno - 3858 osób.
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody
ze
studni nie podlega monitorowaniu.
Na terenie gminy jest 48 miejscowości, 1 nie zwodociagowana - Wąkole. Ponadto woda
z
wodociągu Głodowo, gm. Lipno sprzedawana jest do miejscowości: Gnojno, gm. Bobrowniki i
Lisek, gm. Fabianki (ogółem zaopatrywanych jest ok. 740 osoby)..
Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 549763,0 m3 (w tym wodociąg
publiczny Głodowo, gm. Lipno 360328,0 m3, wodociąg publiczny Jastrzębie,
gm. Lipno
189435 m3).
Wodociąg publiczny Jastrzębie, gm. Lipno
W 2011r. wybudowano nową stację uzdatniania wody i zmieniono metodę uzdatniania wody z
uzdatniania w warstwie wodonośnej metodą „HYDROX” na metodę tradycyjną – filtracji na
złożach, zapewniono dodatkowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 150 m3. Ze
względu na duże przekroczenia norm fizyko – chemicznych na czas budowy wykonawca
zainstalował SUW kontenerową (wydano 2 pozytywne oceny higieniczne na użyte materiały i
wyroby).
Wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno
W 2011r. wybudowano nową stację uzdatniania wody i zmieniono metodę uzdatniania wody z
uzdatniania w warstwie wodonośnej metodą „HYDROX” na metodę tradycyjną – filtracji na
złożach (wydano pozytywną ocenę higieniczną na użyte materiały i wyroby).
Ponadto wykonano budowy nowych odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości 4664 mb
(w tym 4138 mb PCV i 526 mb PE) z 13 przyłączami obiektowymi (2 pozytywne oceny
higieniczne na użyte materiały i wyroby).
Wodę z wodociągów Gminy Lipno na koniec roku 2011 oceniono jako spełniającą wymagania
zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) tj.:
W okresie sprawozdawczym stwierdzano wielokrotnie przekroczenia norm fizykochemicznych w
pojedynczych próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli
wewnętrznej. Przekroczenia najczęściej dotyczyły poziomu jonu amonowego, manganu, żelaza,
mętności, barwy. Większość ze stwierdzanych przekroczeń (dot. 23 próbek) dotyczyła okresu
warunkowego dopuszczenia wody do spożycia i po zakończeniu w/w inwestycji została
wyeliminowana.
Ponadto w wodzie wodociągu publicznego Głodowo stwierdzono przekroczenia mikrobiologiczne
w pojedynczej próbce (dotyczy pojedynczych liczb bakterii grupy coli
i E. coli), które w
badaniach kontrolnych nie potwierdziły się.
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Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody
z
poszczególnych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2011.
Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości
próbek zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie. W 3 przypadkach wystosowano
wystąpienia do dostawcy wody, w związku, ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w
kontroli wewnętrznej. Uchybienia dotyczyły konieczności przedstawiania wyników badań
w jednostkach niezgodnych z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem, braku
niezwłocznej informacji o pogorszeniu się jakości wody.
Niezwłocznie poczyniono działania naprawcze i przedstawiono wyniki kontroli
wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi normami.
Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2012 należy
przesyłać niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium do PPIS w Lipnie celem
uzyskania stwierdzenia przydatności wody do spożycia.
Zarządca wodociągu posiada procedury postępowania na wypadek pogorszenia się
jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy ją na bieżąco uaktualniać.
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